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Biała, dnia 13 maja 2013r. 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Przebudowa kąpieliska otwartego wraz z niezb ędną  infrastrukturą  wewn ętrzną  
Numer ogłoszenia: 186904 - 2013; data zamieszczenia: 13.05.2013 

Zamieszczanie og łoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie by ło przedmiotem og łoszenia w Biuletynie Zamówień  Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 129354 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień  Publicznych zosta ło zamieszczone og łoszenie o zmianie 
ogłoszenia: tak. 

SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminne Centrum Kultury w Bia łej, Ul. Prudnicka 35, 48-210 Biała, woj. 
opolskie, tel. 77 438 70 26, faks 77 438 70 26. 

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Przebudowa kąpieliska otwartego wraz z 
niezbędną  infrastrukturą  wewnętrzną . 

11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

11.3) Okreś lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniej ącego 
kąpieliska otwartego w mie ście Biała. Istniej ący basen podlega ca łkowicie przebudowie. Projektuje 
się  basen ma wymiary zewnętrzne 41x 12,5m. W niecce wydzielono basen dla doros łych, dla dzieci 
oraz brodzik. Przy niecce basenu przewiduje si ę  zbiornik przelewowy z dwoma szczelnymi 
włazami 60x60cm (do wybrukowania, typu CRD060G8). Pomieszczenie techniczne w którym 
znajduje się  stacja uzdatniania wody basenu zag łębiono w terenie na poziomie -1,5m 
(wykorzystuj ąc poziom dna istniej ącego basenu). Na górze pomieszczenia techniczne (+1,5m nad 
poziomem terenu) projektuje si ę  ewentualne miejsca dla ratownika oraz miejsce widokowe. 
Wymiary niecki: - szeroko ść :12,50m, dhigość : 41,00m, głębokość : 0,40-1,80m, w tym: a)strefa 
pływacka (basen dla doros łych): szeroko ść : 12,50m długość : 25,00m głębokość : 1,20-1,80m b) 
strefa rekreacyjna (basen dla dzieci): szeroko ść : 12,50m długość : 15,75m głębokość : 0,80-1,20m c) 
wypłycenie (brodzik): szeroko ść : 3,30m długość : 6,05m głębokość : 0,40m W skład wyposażenia 
basenu wchodzą  urządzenia poprawiaj ące standard basenu: urz ądzenie masażu wodnego, masaż  
karku- kurtyna wodna szeroko ści 3 0cm, masaż  karku- armatka wodna z dysz ą  skupioną, odkurzacz 
basenowy. Przedmiot zamówienia obejmuje równie ż  montaż  urządzeń  technologii basenu. 
Szczegó łowe dane techniczne zosta ły zawarte w dokumentacji projektowej oraz szczegó łowej 
specyfikacji technicznej. Wykonawca zobowi ązany jest do zakończenia prac budowlanych, 
uporządkowania terenu budowy i doprowadzenia ich do stanu jaki by ł  przed rozpocz ęciem robót 
oraz wykonania inwentaryzacji geodezyjnej podwykonawczej. Zamawiaj ący dopuszcza uj ęcie w 
ofercie, a następnie zastosowanie zamiennych (równowa żnych) rozwiązań  polegaj ących na 
zastosowaniu innych materiałów i urządzeń  niż  podane w dokumentacji projektowej pod 
warunkiem zapewnienia wszystkich parametrów nie gorszych ni ż  określone w tej dokumentacji. W 
takiej sytuacji zamawiaj ący wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygadniajacych te 
materiały i urządzenia. Złożone ww. dokumentu będą  podlegały ocenie przez autora dokumentacji 
projektowej, który sporz ądzi stosowną  opinię . Opinia ta będzie podstawą  do podj ęcia przez 
zamawiaj ącego decyzji o przyj ęciu oferty lub jej odrzuceniu z powodu nierównowa żności 



zaproponowanych rozwi ązań  równoważnych. W przypadku, gdy wykonawca nie z łoży w ofercie 
dokumentów o zastosowaniu innych materia łów i urządzeń , to rozumie si ę  przez to, że do kalkulacji 
ceny oferty uj ęto materiały i urządzenia zaproponowane w dokumentacji projektowej oraz 
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Pod poj ęciem parametry rozumie si ę  
funkcjonalno ść , przeznaczenie, kolorystyk ę , strukturę , materiały, kształt, wielkość , bezpieczeństwo 
i wytrzymałość . Wszystkie nazwy w łasne materiałów i urządzeń  użyte w dokumentacji 
przetargowej s ą  podane jedynie przyk ładowo i okre ś lają  jedynie minimalne oczekiwane parametry 
jako ściowe oraz wymagany standard. We wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia oraz w za łącznikach do SJWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub 
nazwę  własną  materiałów, zamawiaj ący dodaje zapis lub równowa żne . Każdy rodzaj robót, w 
którym znajduj ą  się  niezbadane i nie zaakceptowane materia ły wykonawca wykonuje na w łasne 
ryzyko, licząc się  z ich nie przyj ęciem i nie zap łaceniem.. 

11.4) Wspólny S łownik Zamówień  (CPV): 45.21.22.12-5, 45.11.11.00-9, 45.26.23.00-4, 
45.26.23.10-7, 45.26.25.00-6, 45.42.10.00-4, 45.32.10.00-3, 45.43.10.00-7, 45.44.21.00-8, 
45.32.00.00-6 9  45.23.32.00-1, 45.32.22.00-0, 45.32.20.00-2, 45.32.00.00-3, 45.33.12.10-1, 
45.33.00.00-9. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

111.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
tak, projekt/program: Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach dzia łania Odnowa i rozwój wsi obj ętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Iy.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2013. 

Iy.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

Iy.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

Iy.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• Techbud sp. z o. o., ul. Kępska 6, 45-129 Opole, kraj/woj. opolskie. 

Iy.5) Szacunkowa warto ść  zamówienia (bez VAT): 2306184,64 PLN. 

Iy.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ  I NAJWYŻSZĄ  CENĄ  

• Cena wybranej oferty: 1948065,69 

• Oferta z najniższą  ceną : 1948065,69 / Oferta z najwyższą  ceną : 204743 8,33 

• Waluta: PLN. 
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